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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování x   

 

název bakalářské práce  

rok obhajoby   

podobnost prací  

odlišnost prací  

 
kritéria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce x    
adekvátnost použitých metod x    
celkový postup řešení     
práce s daty a informacemi  x   
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce x    
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  x   
splnění cílů práce  x   
závěry práce a její formulace  x   
odborný přínos práce a její praktické využití  x   
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte           x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce je zpracována na 64 stranách textu a příloh. Vybrané téma je velice 
aktuální, využití her v dlouhodobém tréninkovém procesu mládeže je samozřejmostí a 
s kombinací nácviku obranných činností se tréninkové jednotky ještě zkvalitní. Kladené 
otázky z mé strany se budou zaměřeny hlavně na praktické cvičení a jejich zařazení 
v tréninkových jednotkách. Práce je schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou 
Velmi Dobře. Své připomínky uplatním v procesu obhajoby bakalářské práce. 
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Práce       -   je     doporučena k obhajobě   
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Oponent bakalářské práce: 
Jméno, titul: Mgr. Pavel Arnošt                                                                          Podpis: 

V Praze dne:  13. 1. 2014  
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